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Ügyféltájékoztató

TiszteltÜgyfelünk!

261/2011.(XII.7.)Korm.rendelet(továbbiakban:kormányrendelet)12.§(1)a)pontjáraalapítottésafentiekbenhivatkozottEKrendelet7.cikk(1)bekezdésébenelôírtmértékû–
folyamatosmegfelelésikötelezettségeteljesítéséért,aszerzôdésdíjjalrendezetttartamaalattfedezetetnyújt.

JelentájékoztatónkbanszeretnénkÖnnekrövidenbemutatni
aKöBEKözútiközlekedésiszolgáltatástvégzôárufuvarozók
és autóbuszos személyszállítók felelôsségbiztosítását. Célunk,hogyközérthetômódonmagyarázzukelabiztosítófô
szolgáltatásánaklényegét,különösennagyhangsúlytfektetveaspeciálisszabályokraésfeltételekre,valamintazalkalmazottkorlátozásokra.Szeretnénkegyértelmûvétenni,hogy
pontosan milyen feltételekkel és hogyan köthetô meg ez a
biztosítás,mikor,mireésmennyitfizetabiztosító,végülkitérünk arra is, hogy melyek azok az esetek, amelyek nem
tartoznakabiztosításivédelemhatályaalá.Fontosazonban,
hogyazÜgyféltájékoztatónemhelyettesítiaSzerzôdésifeltételeket,ezértkérjük,hogytájékoztatónkkalegyütt,minden
esetben a feltételeket is olvassa át. Amennyiben kérdése
merülne fel a biztosítással kapcsolatban, telefonos ügyfélszolgálatunkon(+36-1-433-1180)szívesenállunkrendelkezésére.

3. A biztosítási szerzôdés
A biztosítási szerzôdés az Ön által, az ajánlaton megadott
adatokalapjánjönlétre.Ezeketazinformációkatabiztosító
utóbb, külön nem ellenôrzi, ezért különösen fontos, hogy a
szerzôdéskötéskormindigavalóságnakmegfelelôadatokat
adjameg,hiszencsakebbenazesetbenleszteljesabiztosításivédelem.
Abiztosításszerzôdôjefogyasztónaknemminôsülôtermészetesszemélyvagygazdálkodószervezetlehet.
Abiztosításiszerzôdésafelekírásbelimegállapodásávaljön
létre,abiztosítóalétrejöttszerzôdésrôlkötvényt/elektronikus
kötvényt állítki.

1. A biztosító
Név:

KöBEKözép-európai
KölcsönösBiztosítóEgyesület
Székhelye:
1108Budapest,Venyigeu.3.
Levelezésicím: 1475Budapest,Pf.142.
Internet:
www.kobe.hu
E-mail:
kobe@kobe.hu
admin@kobe.hu(adminisztrációsügyek)
kar@kobe.hu(kárrendezés)
Telefon:
+36-1-433-1180
Jogiforma:
Egyesület
Cégjegyzékszám: 9.Pk.61.110/1996
Felügyeletiszerv: MagyarNemzetiBank(MNB)
Székhely:1054Bp.,Szabadságtér9.
Levélcíme:1850Budapest
Telefon:+36-1-428-2600
Telefax:+36-1-429-8000
E-mail:info@mnb.hu
web:http://felugyelet.mnb.hu
AzMNBÜgyfélszolgálatának
címe:1013Budapest,Krisztinakrt.39.,
levélcíme:1534Bp.,BKKP,Pf.777.
telefonszáma+36(80)203776

Biztosítási szerzôdés alapján a biztosító köteles a szerzôdésben meghatározott kockázatra fedezetet nyújtani, és a
kockázatviselés kezdetét követôen bekövetkezô biztosítási
esemény bekövetkezése esetén a szerzôdésben meghatározottszolgáltatástteljesíteni;abiztosítóvalszerzôdôféldíj
fizetéséreköteles.

4. Biztosítási idôszak és tartam
Abiztosításiszerzôdéshatározatlantartamú.Atartamonbelülibiztosításiidôszakegyév.
Abiztosításiévfordulómindenévbenakockázatviseléskezdetének naptári napja, amely a soron következô biztosítási
idôszakelsônapjaisegyben.

5. Hatályba lépés, kockázatviselés kezdete

2. A biztosítás

A biztosító kockázatviselésének (veszélyviselésének) kezdeteazazidôpont,amelytôlkezdôdôenabiztosítóátvállalja
abiztosításiszerzôdésbenmeghatározottkockázatokat.Kockázatviseléskizárólagérvényesenlétrejöttszerzôdésesetébenindulhatmeg.

Jelen felelôsségbiztosítási szerzôdés alapján a KöBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület (továbbiakban:
biztosító)vállalja,hogyabiztosította1071/2009/EK(továbbiakban:EKrendelet)3.cikk(1)bekezdésc)pontjábanelôírtésaközútifuvarozóiszakmagyakorlásáhozszükséges,
megfelelô pénzügyi helyzet követelményének való – a

Abiztosítókockázatviseléséneklegkorábbikezdeteazajánlataláírásátkövetônapnulla(0.00)órája,amennyibenafelekhalasztottkockázatviselésbenkülönnemállapodtakmeg,
feltéve,hogyazajánlatotannakbeérkezésétôlszámított15
napon belül a biztosító változatlan tartalommal elfogadta
vagyarranemnyilatkozott.
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kenységébenhasznált,összesgépjármûve(jármûszerelvénye)alapjánkerülmeghatározásra.

Halasztott kockázatviselés esetén a biztosító kockázatviselésénekkezdeteazajánlatonfeltüntetettidôpont,deakockázatviseléskizárólag csakabbanazesetbenindulhatmeg,
haa biztosításiszerzôdés létrejön.

Abiztosításiösszeg(vagyonibiztosíték)mértékeabiztosított
általközútiárufuvarozásban,illetveaszemélyszállításiszolgáltatásban üzemeltetett gépjármûvek darabszáma alapján
azalábbiakszerintkerülmeghatározásra:egygépjármû(jármûszerelvény) esetén, illetôleg az elsô gépjármûre (jármûszerelvényre)számítva9000EURésmindentovábbigépjármûre(jármûszerelvényre)nézvejármûvenként5000EUR.

6. Díjfizetés
Abiztosításdíjátabiztosítóbiztosításiidôszakokrahatározzameg.Abiztosítóáltalmegállapítottbiztosításidíjkizárólag
egyösszegbenfizethetômeg.

A szerzôdésre vonatkozó, egy teljes biztosítási idôszakra
(biztosításiévre)számítottdíjegyszerimegfizetéseellenében
abiztosítóabiztosításiidôszakbanlegfeljebbaszerzôdésben
rögzített biztosítási összeg (vagyoni biztosíték) mértékéig
teljesítszolgáltatást.

A biztosítás elsô díja a kockázatviselés megkezdésének
napjánesedékes.
Abiztosításfolytatólagosdíjamindigasoronkövetkezôbiztosításiidôszakelsônapjánesedékes.

Adott biztosítási idôszakra vonatkozó biztosítási összeg
(vagyonibiztosíték)azugyanazonbiztosításiidôszakbanbekövetkezettbiztosításieseménymiattkifizetettszolgáltatási
összeggelcsökken.

A szerzôdés tartama alatt fedezetbe vont jármûvek idôarányosdíjaamódosítottkockázatviseléselsônapjánesedékes.
A soron következô biztosítási idôszakra vonatkozó díjat a
biztosítókötelesabiztosításiidôszakmegkezdéseelôttlegalábbhatvannappalaszerzôdôtudomásárahozni.

Abiztosításiösszegcsökkenéseesetén,abiztosítóáltaltörténôkifizetésselegyidejûlegabiztosítottkötelesgondoskodniarról,hogyabiztosításifedezetvalamennyi,aközútiárutovábbítási,illetveaszemélyszállításitevékenységbenüzemeltetettgépjármûtekintetébenazadottbiztosításiidôszak
végéig mindenkor (folyamatosan) feleljen meg a kormányrendeletben elôírt feltételeknek. Ennek érdekében haladéktalanul köteles a kifizetett szolgáltatási összeggel csökkent
fedezetetadíjfeltöltésévelmegfelelôenkiegészíteni.

Adíjnemfizetésselmegszûntbiztosításiszerzôdést,abiztosítási díjnak a megszûnést követô, utólagos megfizetése
nemhelyeziújrahatályba.
A biztosítási díj egy adott biztosítási idôszakon belül nem
változik,kivéve,ha:

A biztosító a biztosítási fedezet bármely okú kormányrendeletben,illetveEKrendeletbenmeghatározottértékhatáralácsökkenésérôlhaladéktalanulértesítiagazdálkodó szervezet székhelye szerinti, területileg illetékes
közlekedésihatóságot.

•avonatkozóEKrendeletbenelôírtbiztosítékmértéke,
•agépjármûparkszámossága,
•afuvarozottáruféleségekkockázatibesorolása,vagy
•atevékenységiterületmegváltozik.

7. Biztosítási esemény
9. A biztosító szolgáltatása
Biztosításieseménynekminôsülabiztosított–kormányrendeletben elôírt – megfelelô pénzügyi helyzetét biztosító
összegterhéreérvényesítettfizetésikötelezettsége,feltéve,
hogyabiztosítottgazdálkodószervezetmásmódon,példáulmeglévôanyagieszközeifelhasználásávalnemtudtateljesítenifizetésikötelezettségét,fizetésképtelennévált,illetve
csôdeljárásvagyfelszámolásieljárásindultveleszemben.

Abiztosításalapjánabiztosítóvállalja,hogyabiztosítottáltal végzett személyszállítási, illetve közúti fuvarozói tevékenységfolytatásáhozszükségesmegfelelôpénzügyihelyzetkövetelményénekvalófolyamatosmegfelelésikötelezettségeteljesítéséértaszerzôdésdíjjalrendezetttartamaalatt
fedezetetnyújt.

Biztosításieseménybekövetkezéseeseténabiztosítóajelen szerzôdésben vállalt, egyetemleges felelôsségre alapítottkötelemalapjánszolgáltatástnyújt,legfeljebbabiztosításiösszeg(vagyonibiztosíték)mértékéig.

Abiztosításieseménybekövetkezésétkövetôenabiztosító
kifizetiajogosultrészéreabiztosított(mintkötelezett)helyett
azegyébkéntôtterhelôjogoskövetelésösszegét,legfeljebb
azaktuálisbiztosításiösszegerejéig.

8. Biztosítási összeg

Aközlekedésihatóságerrevonatkozóhatározataközvetlenül
ésazonnalkiváltjaabiztosítószolgáltatásikötelezettségét.

Jelenfelelôsségbiztosításbiztosításiösszegeésígyakártérítésfelsôhatáraamindenkori,hatályoskötvénybenszereplôbiztosításiösszeg.

10. A biztosító tájékoztatási kötelezettsége
Abiztosításiszerzôdésbármelyokúmegszûnése,illetve
a biztosítási összeg (vagyoni biztosíték) mértékének
csökkenéseeseténabiztosítóköteleshaladéktalanultájékoztatniagazdálkodószervezetszékhelyeszerinti,területilegilletékesközlekedésihatóságot.

Aszemélyszállítási,illetveközútiárutovábbításitevékenység
biztosítási összege a kormányrendelet 3. § (2) bekezdése
alapján, a biztosított gazdálkodó szervezet díj ellenében
végzett személyszállítási, illetve közúti árutovábbítási tevé-
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11. Fedezetfeltöltési kötelezettség

folytatásáhozszükséges,akormányrendeletbenrészletezett
elôírásoknakéskövetelményeknek.Ezekbenazesetekben
abiztosítótazérdekmúlásnapjáigesedékesdíjilletimeg.

Az adott biztosítási idôszakra vonatkozó biztosítási összeg
azugyanazonbiztosításiidôszakbanbekövetkezettbiztosításieseménymiattkifizetettösszeggelcsökken,kivéve,haa
szerzôdôféladíjatmegfelelôenéshaladéktalanulkiegészíti.

Közösmegegyezés
Jelenbiztosításiszerzôdésafelekkölcsönösmegállapodásávalbármikormegszüntethetô.Ilyenesetbenabiztosítóa
megszûnésnapjáigesedékesdíjatszámítjafel.

12. A fedezetmódosítás módja, lehetôsége
Amennyibenabiztosítottaközútiárutovábbítási,illetveaszemélyszállítóiengedélytnemkapjameg,vagyazújengedélyt
annakkézhezvételétkövetô5munkanaponbelülnemnyújtja
be a biztosítóhoz, a biztosítási szerzôdés a kockázatviselés
kezdônapjáravisszamenôhatállyalmegszûnik,abefizetettdíjakatabiztosítóvisszautaljaaszerzôdônek.

Amennyibenaszerzôdéshatályaalattszerzôdôaszerzôdés
módosításátkezdeményezi,abiztosítóamódosításiigényt
abiztosítóhoztörténôbeérkezéstôlszámítotttizenötnapon
belülbíráljael.Amódosítottfeltételekszerintikockázatviseléslegkorábbanamódosításiigényabiztosítóhoztörténôbeérkezésétkövetônapnulla(0.00)órájakorkezdôdhetmeg,
amennyibenamódosítástabiztosítóelfogadta.

Abiztosítóvállalja,hogyaszerzôdésbármelyokbóltörténô megszûnése esetén haladéktalanul értesíti a
gazdálkodószervezetszékhelyeszerinti,területilegilletékesközlekedésihatóságot.

Abiztosításifedezetbevontjármûparkbabekerülôújjármûvek vonatkozásában a biztosító kockázatviselése (és így a
biztosítóhelytállásikötelezettsége)abejelentésbiztosítóhoz
valóbeérkezésétkövetônap0.00órájakorkezdôdik.

14. Reaktiválás

13. A szerzôdés megszûnésének esetei

Aszerzôdésdíjnemfizetésesmegszûnésétkövetôszázhúsz
naponbelülafelekaszerzôdéstközösmegegyezéssel,azelmaradtdíjmegfizetésétkövetôen,újraérvénybehelyezhetik
(reaktiválás).

Abiztosításiszerzôdésmegszûnhet:
•Évfordulóratörténôfelmondással
•Díjnemfizetéssel
•Érdekmúlással
•Afelekközösmegegyezésével

Abiztosítókockázatviseléseazújraérvénybehelyezésésa
díj utólagos megfizetése révén sem terjed ki a szerzôdés
megszûnése és az újra érvénybe helyezésének idôpontja
közöttelteltidôszakra.

Évfordulóratörténôfelmondás
Abiztosításiszerzôdésírásban,abiztosításiidôszakvégére
mondhatófel.Afelmondásiidôharmincnap.

15. Mentesülés
Abiztosítótakárosulttalszembenabiztosítottszándékos
vagysúlyosangondatlanmagatartásasemmentesíti.

Díjnemfizetésesmegszûnés
Amennyiben az esedékes biztosítási díjat nem fizetik meg,
vagyannakcsakegyrészétfizetikmeg,abiztosító–akövetkezményekretörténôfigyelmeztetésmellett–aszerzôdô
felet a felszólítás elküldésétôl számított nyolcnapos póthatáridôtûzésévelateljesítésreírásbanfelhívja.Apóthatáridô
eredménytelenelteltévelaszerzôdésazesedékességnapjáravisszamenôhatállyalmegszûnik,kivéve,haabiztosító
adíjköveteléstkésedelemnélkülbíróságiútonérvényesíti.

16. Teendôk káresemény bekövetkezésekor
Abiztosítottazokozottkárt2munkanaponbelülkötelesbejelenteni a biztosítónak. Köteles továbbá a hozzá érkezett
kárigénytekintetébenálláspontjátabiztosítóvalírásbanközölni.

A szerzôdô elôzetes felhatalmazása alapján a biztosító –
jelen pont szerinti felhívási kötelezettségének – jogosult a
szerzôdôáltalmegadotte-mailcímreküldöttértesítésútján
elegettenni.

Akárigényérvényesítéséhezabiztosítottkötelesabiztosításieseményhezkapcsolódóésazigényelbírálásáhozszükséges valamennyi iratot, dokumentumot átadni a biztosítónak.

Érdekmúlás
Amennyiben a biztosító kockázatviselésének tartama alatt a
biztosítási esemény bekövetkezése lehetetlenné vált, vagy a
biztosításiérdekmegszûnt,azérdekmúlásnapjávalabiztosító kockázatviselése is – biztosítási esemény bekövetkezése
nélkül–megszûnik.

Abiztosítószolgáltatásateljesítésénekesedékességétcsak
olyanokiratbemutatásátóltehetifüggôvé,amelyabiztosításieseménybekövetkezésénekigazolásához,illetveateljesítendô szolgáltatás mértékének meghatározásához szükséges.Abiztosításiszolgáltatásteljesítésénekesedékességét
abejelentettbiztosításieseménytekintetébenindultszabálysértési eljárás jogerôs befejezéséhez, illetve a büntetôeljárásnakabíróságjogerôsügydöntôhatározatávalvagyvéglegessé vált nem ügydöntô végzésével történô befejezéséhez,valamintazügyészségnekvagyanyomozóhatóságnak
afeltételesügyészifelfüggesztésvagyközvetítôieljáráscél-

A szerzôdés megszûnik, ha a biztosított közúti árutovábbítási, illetve közúti személyszállítási engedélyét a hatóság
visszavonja,vagyazérvényétveszti.Megszûnikaszerzôdés
abbanazesetbenis,haabiztosítottnemfelelmegaközúti
árutovábbítási,illetveaközútiszemélyszállításitevékenység
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jábóltörténôfelfüggesztésrôlszóló,illetvetovábbijogorvoslattalnemtámadhatóeljárástmegszüntetôhatározatameghozataláhozabiztosítónemkötheti.

f)

ha a káresemény idôpontjában a biztosított gépjármûvet nem a biztosított, illetve alkalmazottja
üzemeltette,
g) haakáreseményabiztosítottgépjármûvénektúlterhelése,méretkorlátozásokra,vagyaszállítható
személyek számának túllépésére vonatkozó elôírásokbenemtartásamiattkövetkezettbe,
h) haajármûvetabiztosítottnakfelróhatóanakára
biztosítottalkalmazottja,akármásszemélyjogtalanulhasználtaésakárezenidôalattkövetkezettbe,
i) ha a biztosított nem a KRESZ szabályainak és
elôírásainakmegfelelôenközlekedett,
j) haabiztosítottnemmegfelelôengondoskodotta
biztosított tehergépjármû, szerelvény, autóbusz
rendszeres karbantartásáról, a gépjármû közúti
forgalomba való részvételhez szükséges általánosmûszakimegfelelôségérôl,
k) haabiztosítottnemgondoskodottazutasvédelmi
berendezések (például biztonsági öv, légzsákok
stb.)mûködôképességérôlésrendszereskarbantartásáról.

17. A biztosító térítésének szabályai
Biztosításieseménybekövetkezésétkövetôenabiztosítókifizetiajogosultrészéreabiztosított(mintkötelezett)helyett
azegyébkéntôtterhelôjogoskövetelésösszegét,legfeljebb
azaktuálisbiztosításiösszegerejéig.
A szolgáltatási összeg megállapítására a jogalap tisztázása
után, a jogosulttal és a biztosítottal történô együttmûködést
követôenkerülsor.
Akárosult(jogosult)nemérvényesíthetikárigényétközvetlenülabiztosítóvalszemben.
Akárosult(jogosult)kártérítésiigényénekbiztosítottáltaltörténtelismerése,teljesítéseésazazzalkapcsolatosegyezségeabiztosítóvalszembenakkorhatályos,haahhozabiztosítóelôzetesenhozzájárult,vagyaztutólagtudomásulvette.

Abiztosítottkötelesabiztosítóáltalkifizetettösszegetvagy
annak megfelelô részét 40 napon belül visszafizetni a biztosítónak,amennyiben:

Abiztosítószolgáltatásikötelezettségétakáresemény elbíráláshozszükségesutolsódokumentumbeérkezésétôlszámítotttizenötnaponbelülteljesíti.

a) a rendelet szerinti kötelezettség alapját képezô
eseményháborúseseményekkel,polgárháborúval,
felkeléssel,sztrájkkal,terrorcselekménnyelösszefüggésbentörtént,
b) a biztosított nem közúti árufuvarozói vagy személyszállítási szolgáltatást folytató minôségében
felelôs,
c) afizetésképtelenségabiztosítóhozlenemjelentett jármûvel/ jármûszerelvénnyel vagy autóbusszalvégzettközútiközlekedésiszolgáltatássorán,vagyezzelösszefüggésbenkövetkeztekbe,
d) afizetésképtelenségabbólkeletkezett,hogyabiztosított tevékenységét érvényes belföldi és/vagy
nemzetközi közúti árutovábbítási vagy közúti
személyszállításiengedélynélkülvégezte,
e) a fizetésképtelenség az árutovábbítási vagy
személyszállításiengedélybevonásánaktartama
alattkeletkeztek,
f) afizetésképtelenségafuvareszközvagyautóbusz
jogtalan használatával összefüggésben következettbe.

Abiztosítókártérítésétkizárólagamindenkorérvényestörvényesbelföldifizetôeszközben,akárbejelentésselegyidejûlegmagadottbankszámláratörténôutalással teljesíti.

18. A biztosító visszkereseti joga
Abiztosítottkötelesabiztosítóáltalkifizetettösszegetvagy
annakmegfelelôrészét40naponbelülvisszafizetniabiztosítónak,ha:
•a rendelet szerint a biztosítottat terhelô összeg (vagy annakegyrésze)másbiztosításbólismegtérült,
•afizetésikötelezettségabiztosítottvagyalkalmazottja,illetvemegbízottjaszándékos,illetvesúlyosangondatlanmagatartásávalösszefüggésbenkövetkezettbe,ígypéldául:
a) haabiztosítottagépjármûvetazadottkategóriára érvényes gépjármûvezetôi engedély nélkül,
vagyelmulasztottorvosivizsgálatmiattlejártgépjármûvezetôiengedéllyel,vagy0,8ezrelékvéralkoholszintetelérô,vagy0,5mg/llégalkoholszintet elérô állapotban, vagy kábítószeres befolyásoltságállapotábanvezette,
b) ha a tûzrendészeti elôírásokat súlyosan megsértették,
c) ha a tûz- és robbanás következtében keletkezett
kárahatóságiengedélynélkülátalakítottjármûben
azátalakítássalokozatiösszefüggésbenkeletkezett,
d) haakárkereskedelmi,vagykésedelmikamatból,
kötbérbôl,vagyjogerôsenkiszabottbírságbólilletveperköltségbôlszármazik,
e) haabiztosítottgépjármûvetvezetôszemélynem
rendelkezettarendeletbenelôírtszakmaifeltételekkel,

19. Ügyféladatok továbbíthatósága
Abiztosítóaszerzôdésmegkötésével,módosításával,állományban tartásával, a szerzôdésbôl származó követelés
megítélésévelkapcsolatos,biztosításititoknakminôsülôadatokat az adatvédelmi szabályok megtartásával a biztosítási
tevékenységrôlszóló2014.éviLXXXVIII.törvény(atovábbiakban:Bit.)rendelkezéseiszerintharmadikszemélyrészére
átadhatja.
ABit.149.§(1)bekezdésealapjánabiztosító(továbbiakban:
megkeresô biztosító) – a veszélyközösség érdekeinek a
megóvása érdekében – a jogszabályokban foglalt vagy a
szerzôdésben vállalt kötelezettségének teljesítése során a
szolgáltatásokjogszabályoknakésszerzôdésnekmegfelelô
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teljesítése,abiztosításiszerzôdésekkelkapcsolatosvisszaélések megakadályozása céljából megkereséssel fordulhat
másbiztosítóhoz(továbbiakban:megkeresettbiztosító)aze
biztosítóáltal–aBit.135.§(1)bekezdésébenmeghatározottakszerint,abiztosításiterméksajátosságainakafigyelembevételével–kezeltésaBit.149.§(3)-(6)bekezdésben
meghatározottadatokvonatkozásában.

Abiztosításiszerzôdés,illetveatagságijogviszonylétrejöttével,érvényességével,joghatásaivalésmegszûnésével,továbbá a szerzôdésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatosesetlegesjogvitákbíróságieljárásonkívülirendezéséretermészetesszemélyfogyasztóírásbanpanasztnyújthatbeaPénzügyiBékéltetôTestülethez.
Székhelye:MNB1054Budapest,Szabadságtér9.
Ügyfélszolgálat:1013Budapest,Krisztinakrt.39.
Levelezésicím:H-1525Budapest,Pf.172.
Telefon:+36-1-489-9700
Ügyfélszolgálatitelefonszám:+36(80)203776
Telefax:+36-1-489-9102

20. A pótlólagos befizetés intézménye
Azegyesületalapszabályaértelmébenpótlólagosbefizetést
azigazgatótanácsvagyazMNB,szolgáltatáscsökkentéstaz
egyesület igazgatótanácsa állapíthat meg, abban az esetben,haatárgyéviszolgáltatásokésesetlegesveszteségek
ellenértékéreazegyesületvagyona,abiztosításidíjak,abiztosítástechnikai tartalékok és a viszontbiztosítás együttesen
nem nyújtanánakelegendôfedezetet.Apótlólagosbefizetés
mértékeazonbannemhaladhatjamegazegyesületitagáltalbármilyenjogcímenteljesítettévesbefizetés100%-át.

APénzügyiBékéltetôTestületeljárásamegindításánakfeltétele, hogy a természetes személy fogyasztó a kérelem benyújtását megelôzôen a fogyasztói jogvitával érintett személynélvagyszervezetnélközvetlenülmegkísérelteavitás
ügyrendezését,vagyeszervezetnéleredménytelenülméltányosságikérelemmelélt.
AbiztosítófelügyeletiszerveaMagyarNemzetiBank(MNB).
A fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén az
MNB-hezlehetfordulnipanasszal,részletestájékoztatástolvashaterrôlazMNBhttps://www.mnb.hu/fogyasztovedelem
oldalán.

21. Fizetôképességrôl és
a pénzügyi helyzetrôl szóló jelentés
A biztosító a Bit. 108. §-a alapján köteles évente jelentést
közzétennifizetôképességérôléspénzügyihelyzetérôl.Abiztosítóeztajelentéstlegkésôbb14héttelavállalkozáspénzügyiévénekvégeután,honlapján(www.kobe.hu)tesziközzé,melynekaközzétételinaptólszámítottötévigelérhetônekkellmaradnia.Abiztosítóajelentéseegynyomtatottpéldányát a kéréstôl számított 20 munkanapon belül elküldi
mindazoknak, akik azt a közzétételi naptól számított két
évenbelülkérik.

Székhely:1054Budapest,Szabadságtér9.
Levelezésicím:H-1534Budapest,BKKP,Pf.777.
Webcím:http://felugyelet.mnb.hu
Ügyfélszolgálatcíme:1013Bp.,Krisztinakrt.39.
Ügyfélszolgálattelefonszáma:+36-80-203-776
Ügyfélszolgálate-mailcíme:ugyfelszolgalat@mnb.hu
Tájékoztatjuk,hogyaMagyarNemzetiBankfogyasztóvédelmieljárásánakkezdeményezéséreirányulókérelembenyújtásacéljábólrendszeresítettformanyomtatványelektronikusan a http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszom-van/
formanyomtatvanyokelérhetôségenérhetôel.

22. Panaszok kezelése
Jelen biztosítási szerzôdés kapcsán esetlegesen felmerülô
panaszokat a biztosító személyes ügyfélszolgálati irodájáhozlehetbenyújtani,szóban(személyesen,telefonon)vagy
írásban(személyesenvagymásáltalátadottiratútján,postaiúton,telefaxon,elektronikuslevélben):

Afentiekbenrészletezettlehetôségekentúlafelekbírósághoz is fordulhatnak, illetve természetes személy fogyasztónaknemminôsülôfélcsakbírósághozfordulhat.

Cím:1108Budapest,Venyigeu.3.
Levelezésicím:1475Budapest,Pf.142.
Telefon:+36-1-433-1180
E-mail:admin@kobe.hu

23. A szerzôdés joga, alkalmazandó jog
Jelenbiztosításiszerzôdésre,illetveazezalapjánlétrejöttbiztosításijogviszonyraamagyarjogotkellalkalmazni.
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A:

• nemhaladjameg
-a biztosítási szerzôdés arányos éves biztosítási díja
személyenkéntahatszázeurót,vagy
-a személyenként fizetett biztosítási díj a kettôszáz
eurót,ésazelôzôpontszerintiszolgáltatásnyújtásánakidôtartamalegfeljebbháromhónap.

Autóbusz:Jelenbiztosításszempontjábólautóbuszazaszemélyszállítás céljára készült, elektromos felsôvezetékhez
nemkötöttolyangépjármû,amelybena–vezetôüléstisbeleértve–kilencnéltöbbállandóülôhelykerültkialakításra.
Autóbusszal díj ellenében végzett belföldi személyszállítás:
Jelen biztosítás szempontjából autóbusszal díj ellenében
végzett belföldi személyszállításnak minôsül az a személyszállítás, amelynél a személyszállítás megkezdésének és
befejezésénekahelyeMagyarországterületénvan,ésutas
csak Magyarország területén szállhat fel az autóbuszra és
csakottszállhatlearról.

Biztosításközvetítôitevékenység:Abiztosításközvetítôáltal
végzettazonüzletszerûtevékenység,amelyabiztosításiértékesítést,annakszervezését,valamintafüggetlenbiztosításközvetítôiszaktanácsadástfoglaljamagában,azzal,hogy
nem minôsülnek biztosításközvetítôi tevékenységnek az
alábbitevékenységek;
a) másszakmaitevékenységkeretébenesetilegnyújtotttájékoztatás, amennyiben a tájékoztatást nyújtó nem tesz
további–abiztosításiszerzôdésmegkötésétvagyteljesítésételôsegítô–lépést,
b) abiztosításikárokszakmaialaponvégzettkárügyintézése, valamint a kárrendezési és szakértôi kárbecslési –
szakmaialaponvégzett–tevékenység,
c) adat-ésinformációszolgáltatásalehetségesszerzôdôkrôl
biztosításközvetítôk vagy biztosítók számára, amennyibenazinformációtnyújtónemtesztovábbi–abiztosításiszerzôdésmegkötésételôsegítô–lépést,
d) tájékoztatásnyújtásabiztosításitermékekrôl,illetvebiztosításközvetítôkrôl,vagybiztosítókrólalehetségesszerzôdôkszámára,amennyibenatájékoztatástnyújtónemtesz
további–abiztosításiszerzôdésmegkötésételôsegítô–
lépést.

Autóbusszaldíjellenébenvégzettnemzetköziszemélyszállítás:Jelenbiztosításszempontjábólautóbusszaldíjellenében
végzett nemzetközi személyszállításnak minôsül az a személyszállítás,amelynél:
•a személyszállítás megkezdésének és befejezésének a
helyeMagyarországterületénvan,deazutazássoránMagyarországterületénkívülazautóbuszrautasszállhatfel,
vagyarrólutasszállhatle,
•azutasszállításmegkezdésénekvagybefejezésénekahelyeMagyarországterületénkívülvan,vagy
•azutasszállításmegkezdésénekahelyeisésbefejezésénekahelyeisMagyarországterületénkívülvan,deazutazássoránMagyarországterületénazautóbuszrautasszállhatfelvagyarrólutasszállhatle.

Cs:
B:
Csôdtörvény(Cstv.):1991.éviXLIX.törvényacsôdeljárásrólésafelszámolásieljárásról.

Bit.: A biztosítási tevékenységrôl szóló 2014. évi LXXXVIII.
törvény(atovábbiakban:Bit.).

D:
Biztosításközvetítô: Biztosításközvetítô az a természetes
vagy jogi személy, aki javadalmazás ellenében biztosítás
közvetítôitevékenységetvégez,idenemértve
a) asajátkockázatvállalásávalösszefüggô,sajátjogúértékesítésitevékenységetvégzôbiztosítótésavelemunkaviszonyban álló, részére közvetlenül értékesítési tevékenységet végzô, biztosításközvetítônek nem minôsülô
természetes személyeket úgy mint a biztosító közremûködôi,
b) akiegészítôbiztosításközvetítôitevékenységetvégzôszemélyt,továbbáaztakiegészítôbiztosításközvetítôitevékenységetvégzôszemélyt,akinektevékenységekizárólagolyanbiztosításiszerzôdésekközvetítéséreterjedki,
amelyekazalábbifeltételeknekegyüttesenmegfelelnek:
• abiztosításiszerzôdéskiegészítôjevalamelyszolgáltatóáltalkínáltterméknekvagynyújtottszolgáltatásnakés
akövetkezôkrenyújtfedezetet:
-ezen szolgáltató által kínált termék meghibásodásának, törésének, elvesztésének vagy károsodásának
kockázatára,vagyazeszolgáltatóáltalkínáltszolgáltatásigénybevételeelmaradásánakkockázatára,vagy
-ezenszolgáltatónálmegrendeltutazáshozkapcsolódvaapoggyászelvesztésérevagysérüléséreésegyéb
kapcsolódókockázatokra,és

Díj ellenében végzett közúti árutovábbítás: Jelen biztosítás
szempontjábóldíjellenébenvégzettközútiárutovábbításnak
minôsülateherjármûvelvégzettközútiárufuvarozás,teherjármûnek jármûvezetôvel együtt díj ellenében történô – a
közúti árutovábbítási szerzôdésekrôl szóló jogszabályban
meghatározottak szerinti – rendelkezésre bocsátása, valamintateherjármûveldíjellenébenvégzettvontatás.
Díjellenébenvégzettnemzetköziközútiárutovábbítás:Jelen
biztosítás szempontjából díj ellenében végzett nemzetközi
árutovábbításnak minôsül az a díj ellenében végzett közúti
árutovábbítás,amelynélazárutovábbítás
•megkezdésének és befejezésének a helye Magyarország
területénvan,deútközbenMagyarországterületénkívüla
teherjármûreárutraknakfel,vagyMagyarországterületén
kívülarrólárutraknakle,vagy
•megkezdésénekvagybefejezésénekahelyeMagyarország
területénkívülvan,vagy
•megkezdésénekahelyeisésbefejezésénekhelyeisMagyarországterületénkívülvan,deazárutovábbítássorán
azaztvégzôteherjármûérintiMagyarországterületétis.
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E:

áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett
személyszállításiésasajátszámlásszemélyszállításitevékenységrôl, továbbá az ezekkel összefüggô jogszabályok
módosításárólszól.

EK rendelet: Jelen biztosítás szempontjából EK rendelet az
EurópaiParlamentésTanács1071/2009/EKrendelete(2009.
október 21.) amely a közúti fuvarozói szakma gyakorlására
vonatkozófeltételekközösszabályainakmegállapításárólés
a96/26/EKtanácsiirányelvhatályonkívülhelyezésérôlszól.

Közútiárufuvarozóiszakma:Jelenbiztosításszempontjából
aközútiárufuvarozóiszakmabármelyvállalkozásáltaldíjazásellenébengépjármûvelvagyjármûszerelvénnyelvégzett
árufuvarozóitevékenység.

F:
Fizetésképtelenség: Jelen biztosítás szempontjából a gazdálkodószervezetakkorminôsülfizetésképtelennek,ha:

Közúti fuvarozói szakma: Jelen biztosítás szempontjából a
közúti fuvarozói szakma a közúti személyszállítói vagy a
közútiárufuvarozóiszakma.

a) aszerzôdésenalapulónemvitatottvagyelismerttartozását a teljesítési idô lejártát követô 20 napon belül sem
egyenlítettekivagynemvitatta,ésazeztkövetôhitelezôiírásbelifizetésifelszólításrasemteljesítette,vagy
b) ajogerôsbíróságihatározatban,fizetésimeghagyásban
megállapított teljesítési határidôn belül tartozását nem
egyenlítetteki,vagy
c) a vele szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen
volt,vagy
d) afizetésikötelezettségétcsôdeljárásbanvagyfelszámolásieljárásbankötöttegyezségellenérenemteljesítette,
vagy
e) a bíróság a vele szemben indított korábbi csôdeljárást
megszüntette,vagy
f) azáltala,illetveavégelszámolóáltalindítotteljárásban
tartozásai meghaladják a vagyonát, illetôleg tartozását
(tartozásait)azesedékességkornemtudtavagyelôreláthatóannemtudjakielégíteni,ésavégelszámolóáltalindítotteljárásbanagazdálkodószervezettagjai(tulajdonosai)felhívásellenéresemnyilatkoznakarról,hogykötelezettségetvállalnakatartozásokesedékességkortörténôkifizetéséhezszükségesforrásokbiztosítására.

Közútiközlekedésiszolgáltatás:Jelenbiztosításszempontjábólközútiközlekedésiszolgáltatásnakminôsülatehergépjármûveldíjellenébenvégzettközútiárutovábbítási,valamint
azautóbusszaldíjellenébenvégzettszemélyszállításitevékenység.Közútiközlekedésiszolgáltatásitevékenységcsak
aközlekedésihatóságáltalkiadottengedéllyelvégezhetô.
Közúti személyszállítói szakma: Jelen biztosítás szempontjából a közúti személyszállítói szakma bármely vállalkozás
által,avezetôtisbeleértve,kilencfôtmeghaladóbefogadóképességûnekgyártottésfelszerelt,éserreacélraszolgáló
gépjármûvekkel végzett közcélú vagy meghatározott utascsoportokrakiterjedô,aszállítottszemélyekvagyaszállítás
szervezôjeáltalmegfizetettszemélyszállításiszolgáltatás.
KRESZ:Aközútiközlekedésszabályairólszóló1/1975.(II.5)
KPM-BMegyüttesrendelet.
Sz:
Számviteli év: Jelen biztosítás szempontjából számviteli év
azadottnaptáriévjanuár01.0.00-órátólkezdôdôésugyanezenévdecember31.24.00-korvégzôdôidôszak.

G:

T:

Gazdaságitársaság:Jelenbiztosításszempontjábólgazdaságitársaságnakminôsülazüzletszerûközösgazdaságitevékenységfolytatására,atagokvagyonihozzájárulásávallétrehozott,jogiszemélyiséggelrendelkezôvállalkozás,amelybenatagokanyereségbôlközösenrészesednek,ésaveszteségetközösenviselik.Agazdaságitársaságmûködésiformájáttekintveközkeresetitársaság,betétitársaság,korlátolt
felelôsségûtársaságvagyrészvénytársaságlehet.
Gazdálkodószervezet:Jelenbiztosításszempontjábólgazdálkodó szervezetnek minôsül a gazdasági társaság, az
európairészvénytársaság,azegyesülés,azeurópaigazdaságiegyesülés,azeurópaiterületitársulás,aszövetkezet,a
lakásszövetkezet,azeurópaiszövetkezet,avízgazdálkodási
társulat, az erdôbirtokossági társulat, az állami vállalat, az
egyébállamigazdálkodószerv,azegyesjogiszemélyekvállalata,aközösvállalat,avégrehajtóiiroda,aközjegyzôiiroda,azügyvédiiroda,aszabadalmiügyvivôiiroda,azönkénteskölcsönösbiztosítópénztár,amagánnyugdíjpénztár,az
egyénicég,továbbáazegyénivállalkozó.

Tehergépjármû:Jelenbiztosításszempontjábóltehergépjármûnekminôsülatehergépkocsi,avontató–ideértveanyergesvontatótis–,valamintazilyenjármûbôlésazáltalavontatottpótkocsiból(félpótkocsiból)állójármûszerelvény.
Tevékenységi engedély: Jelen biztosítás szempontjából a
közlekedési hatóság által a Magyarország területén székhellyelrendelkezôgazdálkodószervezetrészére,agazdálkodószervezetkérelméredíjellenébenvégzettközútiárutovábbítási tevékenységre vagy autóbusszal díj ellenében
végzettszemélyszállításitevékenységrekiadottengedély.
V:
Vállalkozás: Jelen biztosítás szempontjából vállalkozásnak
minôsülaszemélyszállítássalfoglalkozóbármelynyereségérdekeltvagynonprofittermészetesvagyjogiszemély,nyereségérdekeltvagynonprofitszövetségvagyszemélyekjogi
személyiség nélküli csoportja, valamint saját jogi személyiséggelrendelkezôvagyegyjogiszemélyiséggelrendelkezô
hatóságtól függô hivatalos testület, vagy bármely, kereskedelmicélúárufuvarozássalfoglalkozótermészetesvagyjogi
személy.

K:
Kormányrendelet: Jelen biztosítás szempontjából kormányrendeleta261/2011.(XII.7.)Korm.rendeleteamelyadíjellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás
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Jelen felelôsségbiztosítási szerzôdés alapján a KöBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület (továbbiakban:
biztosító)vállalja,hogyabiztosította1071/2009/EK(továbbiakban:EKrendelet)3.cikk(1)bekezdésc)pontjábanelôírtésaközútifuvarozóiszakmagyakorlásáhozszükséges,
megfelelô pénzügyi helyzet követelményének való – a
261/2011.(XII.7.)Korm.rendelet(továbbiakban:kormányrendelet)12.§(1)a)pontjáraalapítottésafentiekbenhivatkozottEKrendelet7.cikk(1)bekezdésébenelôírtmértékû–
folyamatosmegfelelésikötelezettségeteljesítéséért,aszerzôdésdíjjalrendezetttartamaalattfedezetetnyújt.

zóanabiztosító–aszerzôdésrészétképezôajánlati
adatlapon–kérdésttettfel.
2.3.

Abiztosításiszerzôdésafelekírásbelimegállapodásávaljönlétre.

2.4.

Biztosító a szerzôdô ajánlatát a biztosítóhoz történô
beérkezéstôlszámítotttizenötnaponbelülbíráljael.

2.4.1. Azajánlatbeérkezésénekidôpontjátabiztosítóátvételipecsétje,illetveelektronikusidôpecsétjeigazolja.
2.5.

Amennyibenabiztosítószerzôdôajánlatáraarendelkezésére álló tizenöt napon belül nem nyilatkozik, a
szerzôdésakockázatelbírálásiidôelteltétkövetônapon,azajánlatszerintitartalommaljönlétre,azajánlatnakabiztosítórészéretörténtátadásaidôpontjára
visszamenôhatállyal,feltéve,hogyazajánlatotajogviszonytartalmáravonatkozó,jogszabálybanelôírttájékoztatásbirtokában,abiztosítóáltalrendszeresített
ajánlatilaponésadíjszabásnakmegfelelôentették.

2.6.

Amennyibenazajánlatotabiztosítóafentiekszerint
rendelkezéséreálló15naposhatáridônbelülvisszautasítja,azezenidôszakalattbekövetkezettkárokért
helytállninemköteles,azesetlegesenmegfizetettbiztosításidíjakatazelutasítástól,delegkésôbbadíjbeérkezésétôlszámítottnyolcnaponbelülvisszautalja.

1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS ALANYAI
1.1.

Biztosító:AKöBEKözép-európaiKölcsönösBiztosító
Egyesület,1108Bp.,Venyigeu.3.

1.2.

Szerzôdô: Az a fogyasztónak nem minôsülô természetesszemély,jogiszemélyvagyjogiszemélyiséggel nem rendelkezô szervezet (továbbiakban együtt:
gazdálkodó szervezet), aki a KöBE Közép-európai
Kölcsönös Biztosító Egyesület tagdíját megfizette, a
biztosításiajánlatotmegtetteésaszerzôdéslétrejötteeseténadíjfizetéstteljesíti.Abiztosítójognyilatkozatainakcímzettjeaszerzôdô,továbbáaszerzôdôjogosultéskötelesabiztosítássalkapcsolatosjognyilatkozatokmegtételére.

1.3.

Biztosított:Azajánlaton,illetveabiztosításikötvényen
feltüntetett–akormányrendeletvalamennyivonatkozóelôírásánakmegfelelô–olyan,fogyasztónaknem
minôsülôésaszerzôdôvelmegegyezôszemély,aki:

2.6.1. Azajánlatvisszautasításaeseténabiztosítóvállalja,
hogyavisszautasítástényérôlhaladéktalanulértesíti
agazdálkodószervezetszékhelyeszerinti,területileg
illetékesközlekedésihatóságot.

•a 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb
össztömegûtehergépjármûveldíjellenébenvégzett
belföldiés/vagynemzetköziközútiárutovábbításitevékenységérevagy
•autóbusszal díj ellenében végzett belföldi és/vagy
nemzetköziszemélyszállításitevékenységére

2.7.

Amennyiben a biztosító kifejezett nyilatkozata nélkül
létrejött szerzôdés valamely lényeges kérdésekben
eltérjelenfeltételektôl,abiztosítóaszerzôdéslétrejöttétôlszámítotttizenötnaponbelülírásbanjavasolhatjaaszerzôdésfeltételeknekmegfelelômódosítását.

2.8.

Amennyiben a szerzôdô fél a biztosító módosító javaslatátnemfogadjael,vagyarratizenötnaponbelül
nem válaszol, a biztosító az elutasítástól, illetôleg a
módosító javaslat kézhezvételétôl számított tizenöt
naponbelülaszerzôdéstharmincnapraírásbanfelmondhatja.

2.9.

Abiztosítóalétrejöttszerzôdésrôlkötvényt/elektronikuskötvénytállítki.

érvényes,közútiárutovábbítási,illetveérvényesközúti személyszállítási engedéllyel rendelkezik, vagy
ilyen engedély iránti kérelmet nyújtott be a gazdálkodószervezetszékhelyeszerinti,területilegilletékes
közlekedésihatósághozésaztakésôbbiekbenmeg
iskapja.

2. A SZERZÔDÉS LÉTREJÖTTE
2.1.

Szerzôdô a biztosítási szerzôdés létrejöttét írásbeli
ajánlattalkezdeményezi.

2.2.

Szerzôdôésabiztosítottszerzôdéskötéskorkötelesa
biztosításelvállalásaszempontjábóllényeges,minden
olyankörülménytabiztosítóvalközölni,amelyeketismertvagyismerniekellett,illetveamelyekrevonatko-

2.10. Amennyibenakötvénytartalmaaszerzôdôajánlatától eltér és az eltérést a szerzôdô késedelem nélkül
nemkifogásolja,aszerzôdésakötvénytartalmaszerintjönlétre.Erendelkezéstlényegeseltérésekrekizárólagakkorlehetalkalmazni,haabiztosítóazeltérésreaszerzôdôfigyelmétakötvénykiszolgáltatásakorírásban,különisfelhívta.Haafelhíváselmarad,a
szerzôdésazajánlattartalmánakmegfelelôenjönlétre.
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3. A SZERZÔDÉS MóDOSÍTÁSA
3.1.

3.2.

3.3.

5.3.

Amennyiben a szerzôdés hatálya alatt szerzôdô a
szerzôdés módosítását kezdeményezi, a biztosító a
módosításiigénytabiztosítóhoztörténôbeérkezéstôl
számított tizenöt napon belül bírálja el. A módosított
feltételekszerintikockázatviseléslegkorábbanamódosításiigényabiztosítóhoztörténôbeérkezésétkövetô nap nulla (0.00) órájakor kezdôdhet meg,
amennyibenamódosítástabiztosítóelfogadta.

6. A SZERZÔDÉS MEGSZÛNÉSE
Jelenbiztosításiszerzôdésmegszûnhet:
•évfordulóratörténôfelmondással,
•díjnemfizetéssel,
•érdekmúlással,
•közösmegegyezéssel.

Amárbiztosításifedezetbevontjármûparkbaújonnan
bekerülôautóbuszok,illetvetehergépjármûvekvonatkozásábanabiztosítókockázatviselése(ésígyabiztosítóhelytállásikötelezettsége)leghamarabbabejelentésbiztosítóhozvalóbeérkezésétkövetônap0.00
órájakorkezdôdhet.
Amennyiben a biztosító szerzôdéskötés után szerez
tudomástaszerzôdéstérintôlényegeskörülményekrôlvagyazokváltozásáról,ésezekakörülményeka
biztosítási kockázat jelentôs növekedését eredményezik, a tudomásszerzéstôl számított tizenöt napon
belüljavaslatottehetaszerzôdésmódosítására,vagy
aszerzôdéstharmincnapraírásbanfelmondhatja.Ha
aszerzôdôfélamódosítójavaslatotnemfogadjael,
vagyarraannakkézhezvételétôlszámítotttizenötnapon belül nem válaszol, a szerzôdés a módosító javaslat közlésétôl számított harmincadik napon megszûnik,haabiztosítóerreakövetkezményreamódosítójavaslatmegtételekoraszerzôdôfélfigyelmétfelhívta.

4.

A SZERZÔDÉS IDÔBENI ÉS TERÜLETI
HATÁLYA

4.1.

Abiztosításiszerzôdéshatározatlantartamú.

6.1.

Abiztosításiszerzôdésírásban,abiztosításiidôszak
végéremondhatófel.Afelmondásiidôharmincnap.
Évfordulóra történô felmondás esetén, a szerzôdés
és a biztosító kockázatviselése a biztosítási idôszak
utolsónapján,huszonnégy(24.00)órakormegszûnik.

6.2.

Amennyibenazesedékesbiztosításidíjatnemfizetik
meg,vagyannakcsakegyrészétfizetikmeg,abiztosító–akövetkezményekretörténôfigyelmeztetésmellett–aszerzôdôfeletafelszólításelküldésétôlszámított nyolcnapos póthatáridô tûzésével a teljesítésre
írásban felhívja. A póthatáridô eredménytelen elteltévelaszerzôdésazesedékességnapjáravisszamenô
hatállyalmegszûnik,kivéve,haabiztosító adíjköveteléstkésedelemnélkülbíróságiútonérvényesíti.
Aszerzôdôelôzetesfelhatalmazásaalapjánabiztosító
–jelenpontszerintifelhívásikötelezettségének–jogosultaszerzôdôáltalmegadotte-mailcímreküldött,
elektronikusformátumúértesítésútjánelegettenni.

6.3.

4.1.1. Határozatlantartameseténatartamonbelülibiztosításiidôszakegyév,abiztosításiévfordulópedigmindenévbenakockázatviseléskezdeténeknaptárinapja, amely a soron következô biztosítási idôszak elsô
napjaisegyben.
4.2.

5.2.

Amennyibenabiztosítókockázatviselésénektartama
alattabiztosításieseménybekövetkezéselehetetlennévált,vagyabiztosításiérdekmegszûnt,azérdekmúlásnapjávalabiztosítókockázatviseléseis–biztosításieseménybekövetkezésenélkül–megszûnik.

6.3.1. Aszerzôdésmegszûnik,haabiztosítottközútiárutovábbítási,illetveközútiszemélyszállításiengedélyéta
hatóság visszavonja, vagy az érvényét veszti. Megszûnikaszerzôdésabbanazesetbenis,haabiztosított nem felel meg a közúti árutovábbítási, illetve a
közúti személyszállítási tevékenység folytatásához
szükséges,akormányrendeletbenrészletezettelôírásoknakéskövetelményeknek.Ezekbenazesetekben
a biztosítót az érdekmúlás napjáig esedékes díj illeti
meg.

Abiztosításterületihatályaavilágösszesországára
kiterjed.

5. A KOCKÁZATVISELÉS KEZDETE
5.1.

Halasztottkockázatviseléseseténabiztosítókockázatviselésénekkezdeteazajánlatonfeltüntetettidôpont,
deakockázatviseléskizárólag csakabbanazesetben
indulhatmeg,haa biztosításiszerzôdés létrejön.

Abiztosítókockázatviselésének(veszélyviselésének)
kezdeteazazidôpont,amelytôlkezdôdôenabiztosítóátvállaljaabiztosításiszerzôdésbenmeghatározott
kockázatokat. Kockázatviselés kizárólag érvényesen
létrejöttszerzôdésesetébenindulhatmeg.

6.4.

A biztosító kockázatviselésének legkorábbi kezdete
az ajánlat aláírását követô nap nulla (0.00) órája,
amennyibenafelekhalasztottkockázatviselésbenkülönnemállapodtakmeg,feltéve,hogyazajánlatotannakbeérkezésétôlszámított15naponbelülabiztosító változatlan tartalommal elfogadta vagy arra nem
nyilatkozott.

Jelenbiztosításiszerzôdésafelekkölcsönösmegállapodásávalbármikormegszüntethetô.Ilyenesetben
abiztosítóamegszûnésnapjáigesedékesdíjatszámítjafel.

6.4.1. Amennyibenabiztosítottaszerzôdéskötéstkövetôen
közúti árutovábbítási, illetve közúti személyszállítási
engedélyétnemkapjameg,vagyazújengedélytannak kézhezvételét követô 5 munkanapon belül nem
mutatja be a biztosítónak, a biztosítási szerzôdés a
kockázatviselés kezdônapjára visszamenô hatállyal
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7.11. A szerzôdés díjnemfizetéses megszûnését követô
százhúsznaponbelülafelekaszerzôdéstközösmegegyezéssel, az elmaradt díj megfizetését követôen,
újraérvénybehelyezhetik(reaktiválás).

megszûnik,abefizetettdíjakatabiztosítóvisszautalja
aszerzôdônek.
6.5.

Abiztosítóvállalja,hogyaszerzôdésbármelyokbóltörténômegszûnéseeseténhaladéktalanulértesíti a gazdálkodó szervezet székhelye szerinti,
területilegilletékesközlekedésihatóságot.

7.11.1. Abiztosítókockázatviseléseazújraérvénybehelyezésésadíjutólagosmegfizetéserévénsemterjedki
aszerzôdésmegszûnéseésazújraérvénybehelyezésénekidôpontjaközöttelteltidôszakra.

7. DÍJFIZETÉS
7.1.

8. BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG

Afelelôsségbiztosításközútiárufuvarozásitevékenységrevonatkozódíjaaszerzôdôáltalközútiárufuvarozásbanüzemeltetettgépjármûdarabszám,valamint
aszerzôdôjármûveiáltalfuvarozottáruféleségekkockázatibesorolása,továbbáatevékenységiterület(belföld/nemzetközi)figyelembevételévelkerülmegállapításra.

7.2.

A személyszállítási szolgáltatási tevékenység vonatkozódíjaszemélyszállításicélrahasználtautóbuszok
darabszámának,illetveaférôhelyekszámánakfigyelembevételévelkerülmegállapításra.

7.3.

A biztosítás díját a biztosító biztosítási idôszakokra
határozzameg.Abiztosítóáltalmegállapítottbiztosításidíjkizárólagegyösszegbenfizethetômeg.

8.1.

Jelenfelelôsségbiztosításbiztosításiösszege(vagyoni biztosíték) és így a kártérítés felsô határa a mindenkori, hatályos kötvényben szereplô biztosítási
összeg.

8.2.

Aszemélyszállítási,illetveközútiárutovábbításitevékenység biztosítási összege a kormányrendelet 3. §
(2)bekezdésealapján,abiztosítottgazdálkodószervezet díj ellenében végzett személyszállítási, illetve
közúti árutovábbítási tevékenységében használt,
összesautóbusza,illetvetehergépjármûve(jármûszerelvénye)alapjánkerülmeghatározásra.

8.3.

A biztosítási összeg (vagyoni biztosíték) mértéke a
biztosított által közúti árufuvarozásban, illetve a személyszállításiszolgáltatásbanüzemeltetettgépjármûvekdarabszámaalapjánazalábbiakszerintkerülmeghatározásra:egygépjármû(jármûszerelvény)esetén,
illetôlegazelsôgépjármûre(jármûszerelvényre)számítva9.000EURésmindentovábbigépjármûre(jármûszerelvényre)nézvejármûvenként5.000EUR.

7.4.

Abiztosításelsôdíjaakockázatviselésmegkezdéséneknapjánesedékes.

7.5.

Abiztosításfolytatólagosdíjamindigasoronkövetkezôbiztosításiidôszakelsônapjánesedékes.

7.6.

A szerzôdés tartama alatt fedezetbe vont jármûvek
idôarányos díja a módosított kockázatviselés elsô
napjánesedékes.

8.4.

A biztosító jogosult az EK rendeletben elôírt összeg
növekedése,abiztosítottgépjármûparkjánakbôvülése,
abiztosítottjármûveivelfuvarozottáruféleségekkockázatibesorolásánakváltozása,vagyatevékenységi
területváltozásamiattbekövetkezôévközibiztosítási
összeg, illetve díjtétel növekedés esetén a változás
idôpontjától a biztosítási év hátralévô napjaira az új
biztosítási összegnek, illetve kockázati feltételeknek
megfelelôtöbbletdíjatmegállapítani.

A szerzôdésre vonatkozó, egy teljes biztosítási idôszakra (biztosítási évre) számított díj egyösszegben
történômegfizetéseellenébenabiztosítóabiztosításiidôszakbanlegfeljebbaszerzôdésbenrögzítettbiztosításiösszeg(vagyonibiztosíték)mértékéigteljesít
szolgáltatást.

8.5.

Adott biztosítási idôszakra vonatkozó biztosítási
összeg(vagyonibiztosíték)azugyanazonbiztosítási
idôszakban bekövetkezett biztosítási esemény miatt
kifizetettszolgáltatásiösszeggelcsökken,kivéve,ha
aszerzôdôféladíjatmegfelelôenkiegészíti.

8.6.

A biztosítási összeg csökkenése esetén, a biztosító
általtörténôkifizetésselegyidejûlegabiztosítottkötelesgondoskodniarról,hogyabiztosításifedezetvalamennyi,aközútiárutovábbítási,illetveaszemélyszállításitevékenységbenüzemeltetettgépjármûtekintetében az adott biztosítási idôszak végéig mindenkor
(folyamatosan) feleljen meg a kormányrendeletben
elôírt feltételeknek. Ennek érdekében haladéktalanul
kötelesakifizetettszolgáltatásiösszeggelcsökkentett
fedezetetadíjfeltöltésévelmegfelelôenkiegészíteni.

7.7.

7.8.

AzEKrendeletáltalelôírtösszegcsökkenése,abiztosítottjármûállományánakcsökkenése,vagyabiztosítottjármûveiáltalfuvarozottáruklegmagasabbkockázaticsoportjánakváltozásaeseténabiztosítóakeletkezett díjtöbbletet a soron következô biztosítási
idôszakdíjábaszámítjabe,feltéve,hogyaszerzôdés
továbbraishatálybanmarad.

7.9.

Asoronkövetkezôbiztosításiidôszakravonatkozódíjat a biztosító köteles az új biztosítási idôszak megkezdéseelôttlegalábbhatvannappalaszerzôdôtudomásárahozni.

8.6.1. Abiztosítóabiztosításifedezetbármelyokúkormányrendeletben, illetve EK rendeletben meghatározottértékhatáralácsökkenésérôlhaladéktalanulértesítiagazdálkodószervezetszékhelyeszerinti,területilegilletékesközlekedésihatóságot.

7.10. Adíjnemfizetésselmegszûntbiztosításiszerzôdést,a
biztosításidíjmegszûnéstkövetô,utólagosmegfizetésenemhelyeziújrahatályba.
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9. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY

számváltozásokat,továbbáazáltalafuvarozottáruféleségek körének változását, illetve ha árufuvarozói
tevékenységétnemzetköziárufuvarozássalisbôvíti.

Biztosításieseménynekminôsülabiztosított–kormányrendeletben elôírt – megfelelô pénzügyi helyzetét biztosító
összegterhéreérvényesítettfizetésikötelezettsége,feltéve,
hogyabiztosítottgazdálkodószervezetmásmódon,példáulmeglévôanyagieszközeifelhasználásávalnemtudtateljesítenifizetésikötelezettségét,fizetésképtelennévált,illetve
csôdeljárásvagyfelszámolásieljárásindultveleszemben.

Kármegelôzési,KárenyhítésiKötelezettség
10.6. A biztosított köteles a tôle telhetô módon mindent
megtenniakáreseményekmegelôzése,illetveabekövetkezettkárokenyhítésecéljából,különöstekintettel
azalábbiakra:

Biztosításieseménybekövetkezéseeseténabiztosítóajelen szerzôdésben vállalt, egyetemleges felelôsségre alapítottkötelemalapjánszolgáltatástnyújt,legfeljebbabiztosításiösszeg(vagyonibiztosíték)mértékéig.

a) A biztosított mindenkor köteles a KRESZ szabályainakéselôírásainakmegfelelôenközlekedni.
b) Abiztosítottkötelesgondoskodniabiztosítotttehergépjármû, szerelvény, autóbusz rendszeres
karbantartásáról,induláselôttkötelestovábbámeggyôzôdni a jármû kerekeinek épségérôl, lámpáinak, biztonsági berendezéseinek mûködôképességérôl és a gépjármû közúti forgalomban való
részvételéhezszükségesáltalánosmûszakimegfelelôségérôl.
c) Abiztosítottkötelesgondoskodniazutasvédelmi
berendezések (pl. biztonsági öv, légzsákok stb.)
mûködôképességérôlésrendszereskarbantartásáról.

10. A SZERZÔDÔ/BIZTOSÍTOTT
KÖTELEZETTSÉGEI
KözlésiésváltozásbejelentésiKötelezettség
10.1. Aközlésreésváltozásbejelentéséreirányulókötelezettségegyarántterheliaszerzôdôfeletésabiztosítottat; egyikük sem hivatkozhat olyan körülményre,
amelyetbármelyikükelmulasztottabiztosítóvalközölni,nohaarróltudniakellett,ésazközlésrevagybejelentésreköteleslettvolna.

KárbejelentésiKötelezettség
10.7. A biztosított a káreseményt (szolgáltatási igényt) 2
munkanaponbelülkötelesbejelenteniabiztosítónak.
Kötelestovábbáahozzáérkezettkárigénytekintetébenálláspontjátabiztosítóvalírásbanközölni.

10.2. Szerzôdôfélkötelesaszerzôdéskötéskorabiztosítás
elvállalásaszempontjábóllényegesmindenolyankörülményt a biztosítóval közölni, amelyet ismert vagy
ismerniekellett.Lényegesnektekinthetômindazakörülmény,amelyekrevonatkozóanabiztosításiajánlaton,illetveazahhozkapcsolódóadatlaponkérdésszerepel. A biztosító írásban közölt kérdéseire adott, a
valóságnakmegfelelôválaszokkalaszerzôdôfélközlési kötelezettségének eleget tesz. A kérdések megválaszolatlanul hagyása önmagában nem jelenti a
közlésikötelezettségmegsértését.

10.8. A kárigény érvényesítéséhez a biztosított köteles a
biztosításieseményhezkapcsolódóésazigényelbírálásához szükséges valamennyi iratot, dokumentumotátadniabiztosítónak.
10.9. A kárigény érvényesítéséhez az alábbi dokumentumokatkellcsatolni:

10.3. Aszerzôdôközlésikötelezettségénekazajánlatonés
aszerzôdésmellékletétképezôkiegészítôlapon szereplôadatokhiánytalan,valóságnakmegfelelôkitöltésével,közlésévelteheteleget.Aszerzôdôkötelestovábbámindenolyankörülménytabiztosítóvalszerzôdéskötéskor ismertetni, amelyrôl tudomása van és a
biztosítókockázatviseléseszempontjábóllényegeslehet,mégakkoris,haabiztosítóezekrekifejezettkérdéstnemtettfel.

a) hiánytalanulkitöltöttkárbejelentôlap,
b) tevékenységiengedély/engedélykivonatmásolata,
c) a közlekedési hatóság jóváhagyása, illetve határozata.
10.9.1. A biztosító szolgáltatása teljesítésének esedékességét csak olyan okirat bemutatásától teheti függôvé,
amelyabiztosításieseménybekövetkezésénekigazolásához,illetveateljesítendôszolgáltatásmértékének
meghatározásáhozszükséges.Abiztosításiszolgáltatás teljesítésének esedékességét a bejelentett biztosításieseménytekintetébenindultszabálysértésieljárásjogerôsbefejezéséhez,illetveabüntetôeljárásnak
abíróságjogerôsügydöntôhatározatávalvagyvéglegesséváltnemügydöntôvégzéséveltörténôbefejezéséhez,valamintazügyészségnekvagyanyomozó
hatóságnak a feltételes ügyészi felfüggesztés vagy
közvetítôieljáráscéljábóltörténôfelfüggesztésrôlszóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható eljárástmegszüntetôhatározatameghozataláhozabiztosítónemkötheti.

10.4. Biztosított köteles a székhelye szerinti, területileg
illetékesközlekedésihatóságáltalkiadottközútiárutovábbítási, illetve személyszállítási szolgáltatási engedélymásolatátannakkézhezvételétkövetô5munkanaponbelülbenyújtaniabiztosítónak,amennyiben
ezzelazajánlataláírásakornemrendelkezett.
10.5. Szerzôdôfélkötelesalényegeskörülményekváltozását a biztosítónak írásban bejelenteni. Szerzôdô 2
munkanaponbelülkötelesírásbanbejelenteniabiztosítónakazajánlatonmegjelöltadatokbanbekövetkezett változásokat, különösen az általa üzemeltetett
tehergépjármûvek, szerelvények, autóbuszok számosságábantörténtváltozásokat,azesetlegesrend-
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igazolásiKötelezettség

11.7. Abiztosítószolgáltatásátkizárólagamindenkorérvényestörvényesbelföldifizetôeszközben,akárbejelentéssel egyidejûleg magadott bankszámlára történô
utalással teljesíti.

10.10. A kormányrendelet 12. § (5) bekezdése alapján
biztosított legkésôbb az adott biztosítási idôszak
végéigkötelesigazolniaszékhelyeszerinti,területileg illetékes közlekedési hatóságnál, hogy a
soronkövetkezôbiztosításiidôszakraisrendelkezikbiztosításifedezettel,vagypénzügyimegfelelésikötelezettségétmásmódonteljesíti.

aszolgáltatásiKötelezettséghatáriDeje
11.8. Abiztosítószolgáltatásikötelezettségétakáresemény
elbíráláshoz szükséges utolsó dokumentum beérkezésétôlszámítotttizenötnaponbelülteljesíti.

FeDezetFeltöltésiKötelezettség

KözleKeDésihatósággalKapcsolatosKötelezettség

10.11. Az adott biztosítási idôszakra vonatkozó biztosítási
összegazugyanazonbiztosításiidôszakbanbekövetkezett biztosítási esemény miatt kifizetett összeggel
csökken,kivéve,haaszerzôdôféladíjatmegfelelôenéshaladéktalanulkiegészíti.

11.9. Abiztosítóazajánlatmegtételekorésabiztosítási
díjbefizetésénekigazolásautánabiztosítottgazdálkodó szervezet székhelye szerinti, területileg
illetékesközlekedésihatóságrészéreigazolástállítkiaszerzôdôáltalkötöttbiztosításiszerzôdésrôlésazabbanvállaltbiztosításiösszeg(vagyoni
biztosíték)mértékérôl.

11. A BIZTOSÍTó KÖTELEZETTSÉGEI
abiztosítótájéKoztatásiKötelezettsége

11.10. Amennyiben a biztosító a kockázatelbírálási határidônbelülazajánlatotelutasítja,agazdálkodó
szervezet székhelye szerinti, területileg illetékes
közlekedésihatóságothaladéktalanultájékoztatja
arról, hogy a biztosítási szerzôdés nem jött létre
ésabiztosítónemállkockázatban.

11.1. Abiztosítóaszerzôdô,illetvebiztosítottkezdeményezésérekötelestájékoztatástadni:
a) a szerzôdés adatairól – a szerzôdô ilyen irányú
megkeresésekor,haladéktalanul;
b) abejelentettkárokrendezésénekstátuszáról –a
károsultilyenirányúmegkeresésekor,haladéktalanul,illetveakárrendezéstartamaalatt,rendszeresen;
c) a folyamatban lévô kárkifizetésekrôl, illetve ezek
esetlegesakadályairól–azakadályfelmerülésekorhaladéktalanul.

11.11. Amennyiben a biztosítási fedezet (vagyoni biztosíték)bármelyokbólarendeletbenmeghatározott
értékhatáralácsökken,ésabiztosításiösszegeta
szerzôdôkésedelemnélkülnemtöltifelazEKrendeletszerintmeghatározottszintre,abiztosítóerrôl haladéktalanul tájékoztatja a gazdálkodó
szervezet székhelye szerinti, területileg illetékes
közlekedésihatóságot.

11.2. Abiztosításiszerzôdésbármelyokúmegszûnése,
illetve a biztosítási összeg (vagyoni biztosíték)
mértékénekcsökkenéseeseténabiztosítóköteles
haladéktalanultájékoztatniagazdálkodószervezet
székhelyeszerinti,területilegilletékesközlekedésihatóságot.

11.12. Amennyiben a biztosítási szerzôdés bármely okbólmegszûnik,abiztosítóerrôlhaladéktalanultájékoztatja a gazdálkodó szervezet székhelye szerinti,területilegilletékesközlekedésihatóságot.

szolgáltatásiKötelezettség

12. A BIZTOSÍTó VISSZKERESETI JOGA

11.3. Jelenfeltételekbenmeghatározottbiztosításiesemény
bekövetkezésétkövetôenabiztosítókifizetiajogosult
részéreabiztosított(mintkötelezett)helyettazegyébkéntôtterhelôjogoskövetelésösszegét,legfeljebbaz
aktuálisbiztosításiösszegerejéig.

12.1. Abiztosítottkötelesabiztosítóáltalkifizetettösszeget
vagyannakmegfelelôrészét40naponbelülvisszafizetniabiztosítónak,ha:
12.1.1. arendeletszerintabiztosítottatterhelôösszeg(vagy
annakegyrésze)másbiztosításbólismegtérült,

11.4. Aközlekedésihatóságerrevonatkozóhatározata
közvetlenülésazonnalkiváltjaabiztosítószolgáltatásikötelezettségét.

12.1.2. afizetésikötelezettségabiztosítottvagyalkalmazottja,illetvemegbízottjaszándékos,illetvesúlyosangondatlan magatartásával összefüggésben következett
be,ígypéldául:

11.5. A károsult (jogosult) nem érvényesítheti kárigényét
közvetlenülabiztosítóvalszemben.

a) haabiztosítottagépjármûvetazadottkategóriára érvényes gépjármûvezetôi engedély nélkül,
vagyelmulasztottorvosivizsgálatmiattlejártgépjármûvezetôiengedéllyel,vagy0,8ezrelékvéralkoholszintetelérô,vagy0,5mg/llégalkoholszintet elérô állapotban, vagy kábítószeres befolyásoltságállapotábanvezette,

11.6. A károsult (jogosult) kártérítési igényének biztosított
általtörténtelismerése,teljesítéseésazazzalkapcsolatos egyezsége a biztosítóval szemben akkor hatályos, ha ahhoz a biztosító elôzetesen hozzájárult,
vagyaztutólagtudomásulvette.
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13.

b) ha a tûzrendészeti elôírásokat súlyosan megsértették,
c) haatûz-ésrobbanáskövetkeztébenkeletkezett
kár a hatósági engedély nélkül átalakított jármûben az átalakítással okozati összefüggésben keletkezett,
d) haakárkereskedelmi,vagykésedelmikamatból,
kötbérbôl,vagyjogerôsenkiszabottbírságbólilletveperköltségbôlszármazik,
e) haabiztosítottgépjármûvetvezetôszemélynem
rendelkezettarendeletbenelôírtszakmaifeltételekkel,
f) ha a káresemény idôpontjában a biztosított gépjármûvet nem a biztosított, illetve alkalmazottja
üzemeltette,
g) haakáreseményabiztosítottgépjármûvénektúlterhelése,méretkorlátozásokra,vagyaszállítható
személyek számának túllépésére vonatkozó elôírásokbenemtartásamiattkövetkezettbe,
h) haajármûvetabiztosítottnakfelróhatóanakára
biztosítottalkalmazottja,akármásszemélyjogtalanulhasználtaésakárezenidôalattkövetkezett
be,
i) ha a biztosított nem a KRESZ szabályainak és
elôírásainakmegfelelôenközlekedett,
j) haabiztosítottnemmegfelelôengondoskodotta
biztosított tehergépjármû, szerelvény, autóbusz
rendszeres karbantartásáról, a gépjármû közúti
forgalomba való részvételhez szükséges általánosmûszakimegfelelôségérôl,
k) haabiztosítottnemgondoskodottazutasvédelmi
berendezések (például biztonsági öv, légzsákok
stb.)mûködôképességérôlésrendszereskarbantartásáról.

MENTESÜLÉS

Abiztosítótakárosulttalszembenabiztosítottszándékos
vagysúlyosangondatlanmagatartásasemmentesíti.

14.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

14.1. Jelenbiztosításfeltételeibennemszabályozottkérdésekben a 6:63. § (5) bekezdés kivételével a Polgári
Törvénykönyv,továbbáahatályosmagyarjogszabályaiazirányadók.
14.2. Jelenszerzôdésalapjánkeletkezettkártérítésiigények
a káresemény bekövetkezésétôl számított egy év
alattévülnekel.
14.3. Jelen biztosítási szerzôdés kapcsán esetlegesen felmerülôpanaszokatabiztosítóközpontipanaszirodájáhozlehetbenyújtani,szóban(személyesen,telefonon)
vagyírásban(személyesenvagymásáltalátadottirat
útján,postaiúton,telefaxon,elektronikuslevélben):
Cím:1108Budapest,Venyigeu.3.
Levelezésicím:1475Budapest,Pf.142.
Telefon:+36-1-433-1180
E-mail:admin@kobe.hu
14.4. A biztosítási szerzôdés illetve a tagsági jogviszony
létrejöttével,érvényességével,joghatásaivalésmegszûnésével,továbbáaszerzôdésszegésselésannak
joghatásaivalkapcsolatosesetlegesjogvitákbírósági
eljárásonkívülirendezéséretermészetesszemélyfogyasztóírásbanpanasztnyújthatbeaPénzügyiBékéltetôTestülethez.

12.2. Abiztosítottkötelesabiztosítóáltalkifizetettösszeget
vagy annak megfelelô részét 40 napon belül visszafizetniabiztosítónak,amennyiben:

Székhelye:MNB1054Budapest,Szabadságtér9.
Ügyfélszolgálat:1013Budapest,Krisztinakrt.39.
Levelezésicím:H-1525Budapest,Pf.172.
Telefon:+36-1-489-9700
Ügyfélszolgálatitelefonszám:+36(80)203776
Telefax:+36-1-489-9102

a) a rendelet szerinti kötelezettség alapját képezô
eseményháborúseseményekkel,polgárháborúval,
felkeléssel,sztrájkkal,terrorcselekménnyelösszefüggésbentörtént,
b) a biztosított nem közúti árufuvarozói vagy személyszállítási szolgáltatást folytató minôségében
felelôs,
c) afizetésképtelenségabiztosítóhozlenemjelentett jármûvel/ jármûszerelvénnyel vagy autóbusszalvégzettközútiközlekedésiszolgáltatássorán,vagyezzelösszefüggésbenkövetkeztekbe,
d) afizetésképtelenség abbólkeletkezett,hogyabiztosított tevékenységét érvényes belföldi és/vagy
nemzetköziközútiárutovábbításivagyközútiszemélyszállításiengedélynélkülvégezte,
e) afizetésképtelenségazárutovábbításivagyszemélyszállítási engedély bevonásának tartama
alattkeletkeztek,
f) afizetésképtelenségafuvareszközvagyautóbusz
jogtalan használatával összefüggésben következettbe.

APénzügyiBékéltetôTestületeljárásamegindításának
feltétele,hogyatermészetesszemélyfogyasztóelôzetesen a biztosítóval közvetlenül megkísérelje a vitásügyrendezését.
14.5. A fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése eseténazMNB-hezlehetfordulnipanasszal.
Levelezésicím:H-1534Budapest,BKKP,Pf.777.
Telefon:+36(80)203-776
E-mail:ugyfelszolgalat@mnb.hu
14.6. Afentiekbenrészletezettlehetôségekentúlafelekbírósághozisfordulhatnak,illetvetermészetesszemélyfogyasztónaknemminôsülôfélcsakbírósághozfordulhat.
14.7. AbiztosítófelügyeletiszerveaMagyarNemzetiBank
(MNB).
Székhelye:1054Budapest,Szabadságtér9.
Levelezésicím:H-1850Budapest,
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Telefon:06(1)4282600
Webcím:http://felugyelet.mnb.hu
Ügyfélszolgálatcíme:1013Bp.,Krisztinakrt.39.
Ügyfélszolgálattelefonszáma:+36-80-203-776
Ügyfélszolgálate-mailcíme:ugyfelszolgalat@mnb.hu

állrendelkezésre,illetveamelynekkezeléséheznincs
törvényijogalap.
14.15. Személyesadatotkezelni,csakmeghatározottcélból,
joggyakorlásaéskötelezettségteljesítéseérdekében
lehet.Csakolyanszemélyesadatkezelhetô,amelyaz
adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen,acélelérésérealkalmas,decsakacélmegvalósulásáhozszükségesmértékbenésideig.Azadatokatabiztosítókezeliésdolgozzafel.

14.8. Biztosításititoknakminôsülmindenolyan–minôsített
adatotnemtartalmazó–,abiztosító,aviszontbiztosító, a biztosításközvetítô rendelkezésére álló adat,
amelyabiztosító,aviszontbiztosító,abiztosításközvetítôügyfeleinek–ideértveakárosultatis–személyikörülményeire,vagyonihelyzetére,illetvegazdálkodásáravagyabiztosítóval,illetveaviszontbiztosítóval
kötöttszerzôdéseirevonatkozik.

14.16. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek,haatörvényalapjánatitoktartásikötelezettségnemállfenn,illetveabiztosítóügyfelevagyannak
törvényesképviselôjeakiszolgáltathatóbiztosításititokkörtpontosanmegjelölve,errevonatkozóanírásban
felmentéstad.

14.9. Abiztosítóügyfeleinekazonbiztosításititkaitjogosult
kezelni,amelyekabiztosításiszerzôdéssel,annaklétrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek.Azadatkezeléscéljacsakabiztosításiszerzôdés megkötéséhez, módosításához, állományban
tartásához, a biztosítási szerzôdésbôl származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy a törvény
(Bit.)általmeghatározottegyébcéllehet.

14.17. ABit.138.§-aalapjánabiztosításititokmegtartásánakkötelezettségenemállfenn:
a) afeladatkörébeneljáróFelügyelettel,
b) azelôkészítôeljárástfolytatószervvel,anyomozó
hatósággalésazügyészséggel,
c) büntetôügyben,polgáriperesvagynempereseljárásban, közigazgatási perben eljáró bírósággal, a
bíróságáltalkirendeltszakértôvel,továbbáavégrehajtásiügybeneljáróönállóbíróságivégrehajtóval,acsôdeljárásbaneljáróvagyonfelügyelôvel,a
felszámolási eljárásban eljáró ideiglenes vagyonfelügyelôvel,rendkívülivagyonfelügyelôvel,felszámolóval,atermészetesszemélyekadósságrendezésieljárásábaneljárófôhitelezôvel,CsaládiCsôdvédelmi Szolgálattal, családi vagyonfelügyelôvel,
bírósággal,
d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzôvel, továbbá
azáltalakirendeltszakértôvel,
e) az adóhatósággal szemben, ha adóügyben, az
adóhatóság felhívására a biztosítót törvényben
meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, vagy ha biztosítási szerzôdésbôl eredô adókötelezettségaláesôkifizetésrôltörvénybenmeghatározottadatszolgáltatásikötelezettségterheli,
f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal,
g) a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal,
h) afeladatkörébeneljárógyámhatósággal,
i) az egészségügyrôl szóló 1997. évi CLIV. törvény
108.§(2)bekezdésébenfoglaltesetbenazegészségügyiállamigazgatásiszervvel,
j) a törvényben meghatározott feltételek megléte
esetén a titkos információgyûjtésre felhatalmazott
szervvel,
k) aviszontbiztosítóval,acsoportmásikvállalkozásával, valamint együttbiztosítás esetén a kockázatvállalóbiztosítókkal,
l) törvényben szabályozott adattovábbítások során
átadottadatoktekintetébenakötvénynyilvántartást
vezetô kötvénynyilvántartó szervvel, a kártörténeti
nyilvántartást vezetô kárnyilvántartó szervvel, továbbáajármûnyilvántartásbannemszereplôgépjármûvekkelkapcsolatosközútiközlekedésiigazgatásifeladatokkalösszefüggôhatóságiügyekbena

14.10. A 14.9. pontban meghatározott céltól eltérô célból
végzettadatkezeléstabiztosítócsakazügyfélelôzetes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás megtagadásamiattazügyfeletnemérhetihátrány,ésannakmegadásaeseténrészérenemnyújthatóelôny.
14.11. Abiztosításititoktekintetében,idôbelikorlátozásnélkül–hatörvénymáskéntnemrendelkezik–titoktartásikötelezettségterheliabiztosítóvagyviszontbiztosítótulajdonosait,vezetôit,alkalmazottaitésmindazokat, akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékenységüksoránbármilyenmódonhozzájutottak.
14.12. ABit.136.§-aszerintazügyfélegészségiállapotával
összefüggôazegészségügyiésahozzájukkapcsolódószemélyesadatokkezelésérôlésvédelmérôlszólótörvényben(atovábbiakban:Eüak.)meghatározott
egészségügyiadatokatabiztosítóa135.§(1)bekezdésébenmeghatározottcélokból,azEüak.rendelkezései szerint, kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulásávalkezelheti.
14.13. Jelenszerzôdéskapcsánazügyfélszemélyesadatainak,továbbáegészségiállapotávalösszefüggôadatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását az ajánlattételsoránés/vagyabiztosításiszolgáltatásigénybevételétközvetlenülmegelôzôenadjameg.
14.14. Abiztosítóaszemélyesadatokat,továbbáazegészségügyi állapottal közvetlenül összefüggô, általa kezelt adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának
idején,valamintazonidôtartamalattkezelheti,ameddigabiztosításijogviszonnyalkapcsolatbanigényérvényesíthetô.
Abiztosítóésaviszontbiztosítókötelestörölniminden
olyan,ügyfeleivel,voltügyfeleivelvagylétrenemjött
szerzôdésselkapcsolatosszemélyesadatot,amelynek
kezeléseesetébenazadatkezelésicélmegszûnt,vagy
amelynekkezeléséhezazérintetthozzájárulásanem
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közlekedésiigazgatásihatósággal,valamintaközútiközlekedésinyilvántartásiszervével,
m) az állományátruházás keretében átadásra kerülô
biztosítási szerzôdési állomány tekintetében – az
erreirányulómegállapodásrendelkezéseiszerint–
azátvevôbiztosítóval,
n) akárrendezéshezésamegtérítésiigényérvényesítéséhez szükséges adatok tekintetében és az
ezenadatokegymásköztiátadásávalkapcsolatban
a Kártalanítási Számlát és a Kártalanítási Alapot
kezelô szervezettel, a Nemzeti Irodával, a levelezôvel, az Információs Központtal, a Kártalanítási
Szervezettel,akárrendezésimegbízottalésakárképviselôvel,továbbá–aközútiközlekedésibalesetévelkapcsolatoskárrendezéskárfelvételijegyzôkönyvébôlabalesetbenérintettmásikjármûjavítási adatai tekintetében az önrendelkezési joga
alapján–akárokozóval,
o) akiszervezetttevékenységvégzéséhezszükséges
adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet
végzôvel,továbbáakönyvvizsgálóifeladatokellátásához szükséges adatok tekintetében a könyvvizsgálóval,
p) fióktelepesetében–haamagyarjogszabályokáltaltámasztottkövetelményeketkielégítôadatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek,valamintaharmadikországbelibiztosítószékhelyeszerintiállamrendelkezikamagyarjogszabályok által támasztott követelményeket kielégítô
adatvédelmijogszabállyal–aharmadikországbeli
biztosítóval,biztosításközvetítôvel,
q) afeladatkörébeneljáróalapvetôjogokbiztosával,
r) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és
InformációszabadságHatósággal,
s) abonus-malusrendszer,azabbavalóbesorolás,
illetve a káresetek igazolásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott
kártörténeti adatra és bonus-malus besorolásra
nézvearendeletbenszabályozottesetekbenabiztosítóval,
t) afelszámolószervezeteketnyilvántartóhatósággal

a) a2013.június30-ighatálybanvolt1978.éviIV.törvénybenfoglaltakszerintikábítószerrelvisszaéléssel,újpszichoaktívanyaggalvisszaéléssel,terrorcselekménnyel, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, lôfegyverrel vagy lôszerrel
visszaéléssel, pénzmosással, bûnszövetségben
vagy bûnszervezetben elkövetett bûncselekménnyel,
b) aBtk.szerintikábítószer-kereskedelemmel,kábítószerbirtoklásával,kórosszenvedélykeltésselvagy
kábítószerkészítésénekelôsegítésével,újpszichoaktívanyaggalvisszaéléssel,terrorcselekménnyel,
terrorcselekményfeljelentésénekelmulasztásával,
terrorizmus finanszírozásával, robbanóanyaggal
vagy robbantószerrel visszaéléssel, lôfegyverrel
vagy lôszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bûnszövetségben vagy bûnszervezetben elkövetett
bûncselekménnyelvanösszefüggésben.
14.20. Abiztosítóa14.17.illetvea14.19.pontokban,aBit.
a137.§-ban,a138.§-banésa140.§-banmeghatározottesetekbenésszervezetekfeléazügyfelekszemélyesadataittovábbíthatja.
14.21. Abiztosításititokmegtartásánakkötelezettségenem
állfennabbanazesetben,ha
a) amagyarbûnüldözôszerv–nemzetközikötelezettségvállalás alapján külföldi bûnüldözô szerv írásbelimegkeresésénekteljesítésecéljából–írásban
kérbiztosításititoknakminôsülôadatot,
b) apénzügyiinformációsegységkéntmûködôhatóságapénzmosásésaterrorizmusfinanszírozása
megelôzésérôlésmegakadályozásárólszóló2017.
évi LIII. törvényben meghatározott feladatkörében
eljárva vagy külföldi pénzügyi információs egység
írásbeli megkeresésének teljesítése céljából írásban kér biztosítási titoknak minôsülô adatot, valaminthaabiztosítóvagyaviszontbiztosítócsoportszintenmeghatározottpénzmosásésterrorizmusfinanszírozás elleni politikához és eljáráshoz kapcsolódókötelezettségétteljesíti.

szemben, ha az a)-j), n), s) és t) pontban megjelölt
szervvagyszemélyadatkéréssel,illetveírásbelimegkeresésselfordulhozzá,amelytartalmazzaazügyfél
nevét vagy a biztosítási szerzôdés megjelölését, a
kértadatokfajtáját,azadatkéréscéljátésjogalapját,
azzal,hogyap)-s)pontbanmegjelöltszervvagyszemélykizárólagakértadatokfajtáját,azadatkéréscéljátésjogalapjátkötelesmegjelölni.Acélésajogalap
igazolásánakminôsülazadatmegismerésérejogosítójogszabályirendelkezésmegjelöléseis.

14.22. Abiztosításititokmegtartásánakkötelezettségenem
áll fenn abban az esetben, ha a biztosító vagy a viszontbiztosító az Európai Unió által elrendelt pénzügyiésvagyonikorlátozóintézkedésekvégrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségénekteszeleget.
14.23. Abiztosításititokmegtartásánakkötelezettségenem
állfennaHpt.-benmeghatározottpénzügyiintézménynyelszembenapénzügyiszolgáltatásbóleredôköveteléshezkapcsolódóbiztosításiszerzôdésvonatkozásában,haapénzügyiintézményírásbelimegkeresésselfordulabiztosítóhoz,amelytartalmazzaazügyfél
nevét vagy a biztosítási szerzôdés megjelölését, a
kértadatokfajtáját,azadatkéréscéljátésjogalapját.

14.18. Abiztosításititoktartásikötelezettségazeljáráskereténkívülafentmeghatározottszervekalkalmazottairaiskiterjed.
14.19. Abiztosítóvagyaviszontbiztosítóanemzetbiztonsági
szolgálat,azelôkészítôeljárástfolytatószerv,anyomozóhatóság,azügyészség,továbbáabíróságadatkérésére,írásbelimegkereséséreakkorisköteleshaladéktalanul,írásbantájékoztatástadni,haadatmerülfelarra,hogyabiztosításiügylet

14.24. Nemjelentiabiztosításititoksérelmét,haabiztosító
által az adóhatóság felé történô adatszolgáltatás a
MagyarországKormányaésazAmerikaiEgyesültÁllamokKormányaközöttanemzetköziadóügyimegfeleléselômozdításárólésaFATCAszabályozásvégre-
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hajtásárólszólóMegállapodáskihirdetésérôl,valamint
az ezzel összefüggô egyes törvények módosításáról
szóló2014.éviXIX.törvény(atovábbiakban:FATCAtörvény)alapjánazadó-ésegyébközterhekkelkapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttmûködés
egyesszabályairólszóló2013.éviXXXVII.törvény(a
továbbiakban:Aktv.)43/B-43/C.§-ábanfoglaltkötelezettségteljesítésébenmerülki.

14.28. A Bit. 149. § (1) alapján a biztosító (továbbiakban:
megkeresôbiztosító)–aveszélyközösségérdekeinek
a megóvása érdekében – a jogszabályokban foglalt
vagyaszerzôdésbenvállaltkötelezettségénekteljesítésesoránaszolgáltatásokjogszabályoknakésszerzôdésnek megfelelô teljesítése, a biztosítási szerzôdésekkelkapcsolatosvisszaélésekmegakadályozása
céljából megkereséssel fordulhat más biztosítóhoz
(továbbiakban: megkeresett biztosító) az e biztosító
által–aBit.135.§(1)bekezdésébenmeghatározottak szerint, a biztosítási termék sajátosságainak a figyelembevételével–kezeltésaBit.149.§(3)–(6)bekezdésbenmeghatározottadatokvonatkozásában.

Nemjelentiabiztosításititoksérelmét,haabiztosító
által az adóhatóság felé történô adatszolgáltatás az
Aktv. 43/H. §-ában foglalt kötelezettség, valamint a
FATCA-törvényalapjánazAktv.43/B.és43/C.§-ában
foglaltkötelezettségteljesítésébenmerülki.

14.29. Amegkeresettbiztosítóajogszabályoknakmegfelelô
megkeresésszerintiadatokatamegkeresésbenmeghatározottmegfelelôhatáridôben,ennekhiányábana
megkeresés kézhezvételétôl számított tizenöt napon
belülkötelesátadniamegkeresôbiztosítónak.

14.25. Nemjelentiabiztosításititoksérelmétabiztosítóésa
viszontbiztosítóáltalaharmadikországbelibiztosítóhoz, viszontbiztosítóhoz vagy harmadik országbeli
adatfeldolgozó szervezethez történô adattovábbítás
abbanazesetben:

14.30. Azérintettügyfélkéréséreabiztosítókötelestájékoztatást adni az érintett általa kezelt, illetve az általa
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól,
azokforrásáról,azadatkezeléscéljáról,jogalapjáról,
idôtartamáról,azadatfeldolgozónevérôl,címérôlésaz
adatkezelésselösszefüggôtevékenységérôl,továbbá
–azérintettszemélyesadatainaktovábbításaesetén
–azadattovábbításjogalapjáróléscímzettjérôl.

a) haabiztosítóügyfele(atovábbiakban:adatalany)
ahhozírásbanhozzájárult,vagy
b) ha–azadatalanyhozzájárulásánakhiányában–az
adattovábbításnaktörvénybenmeghatározottadatköre,céljaésjogalapjavan,ésaharmadikországban a személyes adatok védelmének megfelelô
szintjeazinformációsönrendelkezésijogrólésaz
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény(atovábbiakban:Infotv.)8.§(2)bekezdésébenmeghatározottbármelymódonbiztosított.

14.31. Azérintettkérhetiszemélyesadatainakhelyesbítését,
továbbá – a jogszabályban elrendelt adatkezelések
kivételével–adatainakzárolásátéstörlését.

Abiztosításititoknakminôsülôadatoknakmásiktagállambatörténôtovábbításaeseténabelföldretörténô
adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

14.32. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése
ellen,
a) haaszemélyesadatokkezelésevagytovábbítása
kizárólagazadatkezelôrevonatkozójogikötelezettségteljesítéséhezvagyazadatkezelô,adatátvevô
vagyharmadikszemélyjogosérdekénekérvényesítéséhezszükséges,kivévekötelezôadatkezelés
esetén;
b) haaszemélyesadatfelhasználásavagytovábbításaközvetlenüzletszerzés,közvélemény-kutatás
vagytudományoskutatáscéljáratörténik;valamint
c) törvénybenmeghatározottegyébesetben.

14.26. Nemjelentiabiztosításititokésazüzletititoksérelmét
afelügyeletiellenôrzésieljárássoránacsoportfelügyelet esetében a csoportvizsgálati jelentésnek a pénzügyicsoportirányítótagjarészéretörténôátadása.
14.27. Nemjelentiabiztosításititoksérelmét
a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelybôlazegyesügyfelekszemélyevagyüzletiadata
nemállapíthatómeg,
b) fióktelepesetébenakülföldiszékhelyûvállalkozás
székhelye (fôirodája) szerinti felügyeleti hatóság
számára a felügyeleti tevékenységhez szükséges
adattovábbítás,haazmegfelelakülföldiésamagyar felügyeleti hatóság közötti megállapodásban
foglaltaknak,
c) ajogalkotásmegalapozásaésahatásvizsgálatok
elvégzésecéljábólaminiszterrészéreszemélyes
adatnaknemminôsülôadatokátadása,
d) apénzügyikonglomerátumokkiegészítôfelügyeletérôlszólótörvénybenfoglaltrendelkezésekteljesítéseérdekébentörténôadatátadás.

14.33. Abiztosítóazérintetttiltakozástakérelembenyújtásátólszámítottlegrövidebbidônbelül,delegfeljebb15
napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága
kérdésébendöntésthoz,ésdöntésérôlakérelmezôt
írásbantájékoztatja.Amennyibenabiztosítóazérintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja,
azadatkezelést–beleértveatovábbiadatfelvételtés
adattovábbítástis–megszünteti,ésazadatokatzárolja,valamintatiltakozásról,továbbáazannakalapján tett intézkedésekrôl értesíti mindazokat, akik részéreatiltakozássalérintettszemélyesadatotkorábbantovábbította,ésakikkötelesekintézkedniatiltakozásijogérvényesítéseérdekében.

Fentiekbenmeghatározottadatokátadásátabiztosítóabiztosításititokvédelmérehivatkozvanemtagadhatjameg.

14.34. Amennyibenazérintettabiztosítófentiekszerintmeghozottdöntésévelnemértegyet,illetvehaabiztosító
afentiekszerintihatáridôtelmulasztja,azérintett–a
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döntés közlésétôl, illetve a határidô utolsó napjától
számított30naponbelül–azInfotv.22.§-ábanmeghatározottmódon–bírósághozfordulhat.

14.38. Abiztosítóésaviszontbiztosítókötelestörölniminden
olyan,ügyfeleivel,voltügyfeleivelvagylétrenemjött
szerzôdéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynekkezeléseesetébenazadatkezelésicélmegszûnt,
vagyamelynekkezeléséhezazérintetthozzájárulása
nemállrendelkezésre,illetveamelynekkezeléséhez
nincstörvényijogalap.

14.35. Azadattovábbításinyilvántartásbanszereplôszemélyesadatokatazadattovábbítástólszámítottötévelteltével,akülönlegesadatnak,vagybûnügyiszemélyesadatnakminôsülôadatoktovábbításaeseténhúsz
évelteltéveltörölnikell.

14.39. Azelhunytszeméllyelkapcsolatbahozhatóadatoktekintetébenazérintettjogaitazelhunytörököse,illetve
abiztosításiszerzôdésbennevesítettjogosultisgyakorolhatja.

14.36. Abiztosítóazérintettszemélytnemtájékoztathatjaa
Bit.138.§(1)bekezdésb),f)ésj)pontjai,illetveaBit.
138. § (6) bekezdése alapján végzett adattovábbításokról.

14.40. AbiztosításititokraegyebekbenaPtk.-banésazüzleti titok védelmérôl szóló 2018. évi LIV. törvényben
foglaltakatkellmegfelelôenalkalmazni.

14.37. Abiztosítóésaszemélyesadatokatabiztosítási,illetveamegbízásijogviszonyfennállásánakidején,valamintazonidôtartamalattkezelheti,ameddigabiztosítási,illetveamegbízásijogviszonnyalkapcsolatban
igényérvényesíthetô.
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